Referat I/S generalforsamling 9 marts 2015
1. Valg af dirigent og referent:
Erik Christiansen blev valgt til ordstyrer og
Andreas Stampe-Villadsen til referent
Ordstyreren konstaterede at alle formaliteter vedrørerende indkaldelsen var overholdt.
2. Regnskab 2014, bestyrelsens beretning og forslag til budget for 2015
Jørn Rasmussen fremlagde regnskabet for de to laug.
Valbyhallen havde indtjent et overskud på kr 50.532 svarende til et udbytte på 110 kr per andel.
Vigerslev havde et overskud kr 36.592, svarende til et udbytte på 235 kr per andel.
Regnskabet blev godkendt
Andreas Stampe-Villadsen fremlagde bestyrelsens beretning, se hjemmesiden, som i korte træk
indeholdt:
Solen har skinnet pænt i 2014, men på linje med gennemsnit for 10året 2001 til 2010.
Vigerslev-anlægget har produceret 10.477 kWh, kun 2 promille lavere end budget 10.500 kWh.
Valbyhallen: Ca 55% af solcellerne er placeret på Valbyhallen. I januar meddelte Københavns
Ejendomme, at de alligevel ikke ville være med til at dele udgifterne og lægge alle solceller op med
en ny montering, der kunne bære alle dele.
Anlægget har produceret 3,5% lavere end budgetteret i 2014, hovedsagelig pga. en ødelagt gruppe
der blæste ned under stormen Bodil
Beretningen blev godkendt.
Jørn Rasmussen fremlagde budgetter for de to anlæg, svarende til budgettet for 2014.
Begge budgetter blev godkendt
3. Fastsættelse af udbetaling til andelshavere:
Udbetaling, svarende til de ovennævnte udbytter på hhv. 110 kr og 235 kr per andel, blev godkendt.
4. Indkomne forslag:
- Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægter § 14 stk 3 med følgende tekst: ”Regnskabet revideres
eller undergives review af revisor”. Det ville reducere udgiften til revisor. Ændring blev godkendt.
- det blev ligeledes godkendt at bestyrelsen blev bemyndiges til at lave aftale med en
tagejer, så den del af anlægget, der sættes op, kan overdrages vederlagsfrit til tagejer efter 2025,
hvor aftale med DONG udløber.
5. Gebyret for salg af andele til begge laug på 300 kr incl. moms per ekspedition blev godkendt
uændret.
6. Valg til den fælles bestyrelse for begge laug.
- Erik Christiansen & Peder Vejsig Pedersen blev genvalgt for en to-årig periode
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Geert Sommer blev genvalgt.
8. Valg af revisor.
- Skovbo Revision blev genvalgt som laugenes revisor.
9. Eventuelt.
- Ingen nye punkter.
Ref: Andreas Stampe-Villadsen 15 marts 2015

